Concurso Público
Código: 819

AGENTE LEGISLATIVO:
ADMINISTRATIVA
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Língua Portuguesa
Informática
Legislação
Conhecimentos Específicos

16
06
14
14

Total de questões

50

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.

•

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.

•

Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por
candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas,
para conferência com o gabarito oficial.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

•

A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

•

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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LÍNGUA PORTUGUESA
A vitamina K __________ em três tipos
diferentes: K1, K2 e K3. A primeira é encontrada em
alimentos de origem vegetal, a segunda é produzida pela
própria flora intestinal e a terceira é produzida em
laboratório. Embora todas ofereçam nutrientes essenciais
para o organismo, estudos recentes mostram que a
vitamina K2 pode ter benefícios adicionais. Ela ajuda na
saúde óssea, na coagulação sanguínea e também atua na
prevenção do câncer de próstata. Apesar de ser produzida
pelo próprio organismo, pode ser encontrada em alguns
alimentos.
Mesmo dentro da classificação de vitamina K2,
ainda existem algumas variações: MK4, MK7, MK8 e MK9.
A forma mais importante para o organismo é a MK7, que
possui mais aplicações práticas.
Um estudo publicado na edição de agosto de
2015 do European Journal of Pharmacology mostra um
resultado positivo para o tratamento de pacientes com
artrite reumatoide a partir do uso da MK7. Os
pesquisadores observaram que a substância é
significativamente menos tóxica do que as drogas
antirreumáticas e ainda ajuda na proteção contra a
osteoporose.
Isso ocorre _________ o nutriente é considerado
um potencializador da vitamina D, que desempenha um
papel importante na absorção de cálcio pelos ossos,
ajudando na sua fixação.
Porém, é a vitamina K2 que direciona o cálcio
para o esqueleto, para que a vitamina D exerça sua
função, evitando que ele __________ em locais
inapropriados, como nas articulações (artroses), nas
artérias (aterosclerose) e nos órgãos (cálculo vesicular,
cálculo renal e catarata).
http://doutissima.com.br/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) divide-se; porquê; se deposite
b) se divide; porque, se deposite
c) se divide; por que; deposite-se
d) divide-se; por quê; deposite-se
e) se divide; porquê; se deposite
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2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:
I - A vitamina K1 é encontrada em alimentos de origem
vegetal; a vitamina K2 é produzida pela flora intestinal;
a vitamina K3 é produzida em laboratório.
II - A vitamina K2 pode ser mais vantajosa ao organismo,
pois apresenta mais benefícios.
III - A vitamina K2 possui algumas variações, como a
MK7, que possui benefícios quanto ao tratamento da
artrite reumatoide.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Todos os itens.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Somente os itens I e III.

3) Sobre a reescrita do período, mantendo o sentido,
“Embora todas ofereçam nutrientes essenciais para o
organismo, estudos recentes mostram que a vitamina K2
pode ter benefícios adicionais.”, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(...) Ainda que todas ofereçam nutrientes essenciais ao
organismo, estudos recentes mostram que a vitamina
K2 pode ter benefícios adicionais.
(...) Se todas oferecem nutrientes essenciais para o
organismo, estudos recentes apontam que a vitamina
K2 tem benefícios adicionais.
(...) Mesmo que todas ofereçam nutrientes essenciais ao
organismo, estudos recentes apontam que a vitamina
K2 pode ter benefícios adicionais.
(...) Quando todas oferecem nutrientes essenciais ao
organismo, estudos recentes mostram que a vitamina
K2 tem benefícios adicionais.
a) C - C - C - C.
b) E - E - E - E.
c) E - E - C - C.
d) C - E - C - E.
e) C - C - E - E.
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4) Assinalar a alternativa em que o período está
CORRETAMENTE grafado conforme as normas da
gramática normativa de língua portuguesa:
a) A vitamina K2 é encontrada em gorduras de animais
que comem grama e em alimentos fermentados, tanto
plantas como de origem animal, como queijos, iogurte e
outros
produtos
láctios
que
passaram
por
fermentassão.
b) As gorduras animais contém a K2 na forma conhecida
como MK4, enquanto os alimentos fermentados
possuem a forma MK7, produzida a partir de
fermentação ácido-láctea bacteriana.
c) Carnes como fígado de galinha e peito de frango
também possuem a vitamina, mas também contém
muitos hormonios.
d) Alguns alimentos que fornecem o nutriente são queijos,
gema de ovo e mantega.
e) Além do consumo dos alimentos, é indicado também
fazer a suplementação, associando as vitaminas K2 e
D3 para conseguir mais benefícios, sempre com
recomendação médica.

5) Analisar
pronominal:

os

itens

abaixo

quanto

à

7) Quanto à pontuação, analisar a sentença abaixo:
Classificada como uma das articulações mais complexas
do
corpo
humano,
as
ATMs
(articulações
temporomandibulares) ficam localizadas atrás das
bochechas, perto do ouvido, e são responsáveis pelos
movimentos de abre e fecha da boca, de fala e de
mastigação (1ª parte). Os sintomas se apresentam como
limitações para abrir e fechar a boca, dor ao mastigar ou
falar muito, dores de cabeça, na face, no pescoço, click ao
movimentar a boca e até dores de ouvido (2ª parte). Feito
o diagnóstico, o especialista definirá o plano de tratamento
para cada paciente individualmente, tornando o papel da
equipe multidisciplinar essencial para tratar esse paciente
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

colocação

I - Estima-se que o número de indivíduos que adotam
alguma variação da alimentação vegetariana está
crescendo no mundo.
II - Recomenda-se uma dieta baseada em produtos de
origem vegetal composta por vegetais, frutas, grãos
integrais e leguminosas, como feijão, lentilha e grão-debico, para prevenir câncer de boca, faringe, laringe,
esôfago, pulmão, pâncreas e próstata, entre outros.
III - Embora adotar uma alimentação vegetariana seja um
hábito saudável, quando exclui-se um tipo de alimento
da dieta cotidiana, é preciso fazê-lo de forma
consciente e planejada.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.
e) Todos os itens.

6) Sobre os termos sublinhados em “Segundo
especialistas, essa é uma pergunta complicada, pois os
dois têm o poder de causar grandes danos dentais.”,
pode-se afirmar que a substituição de ambos, sem alterar
o sentido, respectivamente, encontra-se em:

8) Ao redigir o período abaixo, é necessário, para fins de
correção quanto ao sentido do período, preencher a
lacuna com a seguinte locução conjuntiva ou conjunção:
______________ não ter cura, esse problema tem
controle e, se você sofre com isso, vai querer saber como
funciona.
a) Portanto
b) Caso
c) Apesar de
d) Porém
e) Porquanto

9) Ao pluralizar os termos sublinhados em “O fator citado
não irá causar tal sintoma se a pessoa não tiver
propensão a ter a disfunção.”, quantas outras palavras
obrigatoriamente sofrerão alteração para fins de
concordância?
a) Quatro.
b) Cinco.
c) Seis.
d) Sete.
e) Oito.

a) Caso - por que.
b) Conforme - porquê.
c) Consoante - porque.
d) Conquanto - porquanto.
e) Porque - conquanto.
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10) Em relação à concordância, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(...)

Os transatlânticos são ótimos espaços para
proporcionar uma atividade corporativa diferente para
funcionários e parceiros, com instalações voltadas
para esse uso.
(...) Uma das grandes vantagens dos grandes navios é
que eles oferecem bastante espaço, contando com
salas de reuniões bem equipadas.
(...) Algumas companhias disponibilizam a personalização
dos serviços, incluindo nos pacotes crachás
exclusivos para os participantes, cardápios próprios
nos restaurantes, excursões nos portos e embarque e
desembarque prioritários.
a) E - C - C
b) E - E - E.
c) C - E - C.
d) C - E - E.
e) C - C - C.

11) Ao reescrever o período “Existem hoje diversas áreas
que atuam como coadjuvante da odontologia para
melhorar a qualidade de vida dos pacientes.”, mantendose o sentido e a correção gramatical, ter-se-á:
a) Há hoje diferentes áreas que atuam como coadjuvante
da odontologia com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida dos pacientes.
b) Existe hoje diversas áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para piorar a qualidade de
vida dos pacientes.
c) Existem agora muitas áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para melhorar a qualidade
de vida dos pacientes.
d) Existe agora diferentes áreas que atuam como
coadjuvante da odontologia para alterar a qualidade de
vida dos pacientes.
e) Há hoje inúmeras áreas que atuam como coadjuvante
da odontologia para modificar a qualidade de vida dos
pacientes.

12) Assinalar a alternativa cujo termo sublinhado pertença
à mesma classe de palavras, no contexto dado, que a
palavra sublinhada em “Os navios contam com tudo que
for necessário em um só lugar, desde equipamentos até
as acomodações, tudo já incluso no pacote.”:
a) O navio todo pode ser usado quando se faz um cruzeiro
corporativo.
b) Além de participarem das atividades profissionais, os
convidados podem usufruir de spas, restaurantes,
piscinas, teatros, lojas e outras áreas nos momentos
livres.
c) Realizar um evento corporativo a bordo de um cruzeiro
é uma forma de cativar funcionários, parceiros e
clientes.
d) Os participantes ficam com a lembrança dos momentos
de diversão a bordo e podem ter experiências
relaxantes mesmo em um evento profissional.
e) Financeiramente, os eventos a bordo também são
vantajosos.

13) O sublinhado em “Um processo desenvolvido por
cientistas brasileiros em 2012 e que se encontra em
processo
de
aprimoramento
e
automatização,
denominado nanohidrometalurgia magnética (NHM), visa
aprimorar a hidrometalurgia e resolver suas limitações.”
pode ser substituído, sem alterar o sentido, por:
a) Pretende não desenvolver.
b) Deseja opor-se.
c) Quer piorar.
d) Objetiva aperfeiçoar.
e) Almeja executar.

14) Quanto à regência, analisar a sentença abaixo:
É proibida a escolha dos candidatos por grau de
parentesco (1ª parte). Em relação às escolhas, é
necessário fazê-las sempre (2ª parte). Quanto aos
corruptos, é preciso que paguem pelos seus atos
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Totalmente correta.
c) Correta somente em sua 1ª parte.
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
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15) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de
crase está CORRETO:
a) A alimentação vegetariana também parece ser mais
eficiente para perda de peso em curto e longo prazos,
quando comparada à uma alimentação onívora.
b) Além de auxiliar à perda de peso, a dieta vegetariana
está associada com a diminuição de muitos fatores de
risco
para
o
desenvolvimento
de
doenças
cardiovasculares.
c) A resposta para à pergunta inicial é sim, pois as
proteínas vegetais têm a mesma qualidade das
proteínas de origem animal.
d) Uma das principais questões à serem discutidas é: as
proteínas de origem vegetal têm a mesma qualidade
das de origem animal?
e) Os efeitos benéficos à saúde humana estão associados
ao fato de que a redução do consumo de produtos de
origem animal, especialmente as carnes, é
acompanhada de diminuição da ingestão de gordura
saturada, sal e colesterol.

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

17) Com base na figura abaixo, acerca das noções de
navegação na Internet, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:

16) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego dos
porquês:
I - Não se sabe por que a garota desistiu de seu sonho.
II - O porquê de toda a confusão ninguém soube explicar.
III - Há crenças porque se acredita em algo superior aos
humanos.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
e) Somente o item III.

(---) A figura mostra a guia Segurança que permite definir
os níveis de acesso a uma página.
(---) Através da guia Segurança é possível excluir os
cookies, arquivos temporários, dados de formulários,
senhas, elementos de navegação etc.
(---) O usuário pode atribuir o nível de acesso às páginas
da Internet, como mostrar, por exemplo, sites
confiáveis ou sites restritos.
a) E - E - E.
b) C - E - C.
c) C - C - E.
d) E - E - C.
e) E - C - E.
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18) No Word 2007, no que se refere às funções dos
botões, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1)
(2)
(3)
(---) Prepara o documento para a distribuição.
(---) Fecha o documento.
(---) Salva uma cópia do documento.
a) 3 - 2 - 1.
b) 1 - 2 - 3.
c) 3 - 1 - 2.
d) 2 - 3 - 1.
e) 1 - 3 - 2.

19) O botão abaixo faz parte do grupo Estilo da guia Início
do Excel 2007. Este botão é utilizado para:

a) Associar as células selecionadas a uma célula maior e
centralizar o conteúdo na nova célula.
b) Formatar rapidamente um intervalo de células e
convertê-lo em tabela, escolhendo um estilo de tabela
predefinido.
c) Realçar as células de interesse do usuário, enfatizar
valores incomuns e visualizar os dados usando Barra
de Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de Ícones
baseados em critérios específicos.
d) Excluir linhas ou colunas de uma tabela.
e) Alterar a altura da linha ou a largura da coluna.

20) Em relação ao Filtro de Lixo Eletrônico do Outlook
2007, analisar os itens abaixo:
I - O Filtro de Lixo Eletrônico avalia cada mensagem
recebida com base em vários fatores, inclusive a hora
em que a mensagem foi enviada e seu conteúdo.
II - O filtro não distingue um remetente ou um tipo de
mensagem específicos, mas, em vez disso, analisa
cada mensagem com base em seu conteúdo e em sua
estrutura para descobrir se ela é ou não spam.
III - O Filtro de Lixo Eletrônico está ativado por padrão, e o
nível de proteção é definido como Baixo.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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21) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
como é obtido o código malicioso Backdoor?
a) Por meio de mensagens instantâneas.
b) Inserido por um invasor.
c) Por meio de redes sociais.
d) Uso de mídias removíveis infectadas.
e) Compartilhamento de arquivos.

22) Em relação às partes de uma janela típica do
Windows 7 Professional, numerar a 2ª coluna de acordo
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Barra de título.
(2) Barra de menus.
(3) Botões Minimizar, Maximizar e Fechar.
(---) Esses botões permitem ocultar a janela, alargá-la
para preencher a tela inteira e fechá-la,
respectivamente.
(---) Exibe o nome do documento e do programa (ou o
nome da pasta, se o usuário estiver trabalhando em
uma pasta).
(---) Contém itens nos quais o usuário pode clicar para
fazer escolhas em um programa.
a) 3 - 1 - 2.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 2 - 3.
e) 2 - 1 - 3.
LEGISLAÇÃO
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

23) De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização
do Município será exercida pelos Poderes Legislativo e
Executivo Municipais. A fiscalização pelo Poder
Legislativo Municipal será exercido, na forma lei, mediante
Controle:
a) Externo.
b) Interno.
c) Pessoal.
d) Impessoal.
e) Abstrato.

24) De acordo com a Constituição Federal, os Estados
podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem
novos Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente interessada, através
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por:
a) Regimento Interno.
b) Lei Ordinária.
c) Lei Complementar.
d) Lei Orgânica.
e) Lei Delegada.
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25) De acordo com a Constituição Federal, não será
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

28) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
compete ao Secretário Municipal, além de outras
atribuições estabelecidas em lei:

I - A forma federativa de Estado.
II - O voto direto, secreto, universal e periódico.
III - A separação dos Poderes.
IV - Os direitos e garantias individuais.

I - Apresentar, no mês de dezembro de cada ano, ao
Prefeito Municipal e à Câmara Municipal, em Sessão
Plenária, plano de atividades da secretaria a seu cargo.
II - Praticar atos para os quais receber delegação de
competência do Prefeito.
III - Apresentar, no mês de março de cada ano, ao Prefeito
Municipal e à Câmara Municipal, em Sessão Plenária,
relatório anual das atividades da secretaria a seu cargo.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.

26) Em conformidade com a Constituição Federal, são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social,
EXCETO:
a) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo.
b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário.
c) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável.
d) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho.
e) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos.

27) De acordo com a Lei Orgânica do Município, as contas
do Município ficarão, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte para exame e apreciação, pelo
período de:
a) 70 dias.
b) 80 dias.
c) 100 dias.
d) 60 dias.
e) 90 dias.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

29) De acordo com a Lei Municipal nº 3.326/91 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar a
sentença abaixo:
Considera-se serviço extraordinário aquele prestado além
da carga horária diária a que está sujeito o servidor
(1ª parte). O exercício de cargo em comissão ou de
função gratificada exclui a remuneração por serviço
extraordinário, salvo imperiosa necessidade de serviços e
com prévia autorização em proposta fundamentada ao
chefe do Poder a que pertencer o servidor (2ª parte). O
serviço extraordinário do servidor público será
remunerado com o acréscimo de 75% em relação a hora
normal de trabalho (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Totalmente incorreta.

30) De acordo com a Lei Municipal nº 3.326/91 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são
circunstâncias que acarretam a vacância do cargo público,
EXCETO o(a):
a) Readaptação.
b) Recondução.
c) Falecimento.
d) Nomeação.
e) Aposentadoria.
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31) De acordo com a Lei Municipal nº 3.326/91 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:

34) Em consonância com a Resolução Legislativa
Municipal nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara
Municipal, relativo às atribuições das Comissões
Permanentes, analisar os itens abaixo:

O servidor detentor de cargo de provimento efetivo,
estável, terá direito à licença não remunerada, pelo prazo
máximo de ______, para acompanhar o cônjuge ou
companheiro, seja servidor civil ou militar, da esfera
federal ou estadual, quando o mesmo for mandado servir
fora do Município.

I - Podem receber proposições ou matérias de qualquer
natureza, enviadas pela Mesa.
II - Não podem solicitar o auxílio dos órgãos técnicos da
Câmara ou da Prefeitura Municipal no estudo de
assuntos sob sua apreciação.
III - Não podem realizar audiências públicas.
IV - Podem requisitar informações sobre matérias em
exame.

a) 120 dias
b) 180 dias
c) 12 meses
d) 18 meses
e) 2 anos

32) Em conformidade com a Resolução Legislativa
Municipal nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara
Municipal, é INCORRETO afirmar que:
a) A Câmara poderá se reunir em Sessão Extraordinária
em caso de urgência.
b) Cada legislatura terá duração de quatro anos, divididas
em quatro Sessões Legislativas.
c) O Vereador poderá licenciar-se do cargo, sem perder o
mandato, para tratar de interesse particular, sem
subsídio, desde que o afastamento não seja superior a
30 dias, por Sessão Legislativa.
d) O exercício do mandato do Vereador inicia-se com a
posse.
e) É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das
prerrogativas asseguradas a vereador, o desrespeito à
coisa pública ou à percepção de vantagens indevidas.

33) Em conformidade com a Resolução Legislativa
Municipal nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara
Municipal, acerca dos pareceres, analisar a sentença
abaixo:
É o documento que formaliza o pronunciamento de
Comissão sobre matéria sujeita a seu estudo (1ª parte).
Cada proposição terá parecer independente, salvo as que
tramitarem em conjunto (2ª parte). O parecer poderá ser
verbal, quando proferido em Plenário, que será registrado
na ata da mesma sessão (3ª parte).
A sentença está:

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e IV.
c) Somente os itens III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.

35) De acordo com a Resolução Legislativa Municipal
nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara Municipal, nas
Sessões Ordinárias, a interrupção do discurso, breve e
oportuna, para indagação, contestação ou esclarecimento
sobre a matéria, denomina-se:
a) Tribuna livre.
b) Expediente Nobre.
c) Ordem do dia.
d) Aparte.
e) Rodízio.

36) Em conformidade com a Resolução Legislativa
Municipal nº 009/12 - Regimento Interno da Câmara
Municipal, a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante
proposta:
I - De um terço dos Vereadores.
II - Do Prefeito Municipal.
III - De dois terços dos Secretários Municipais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Totalmente incorreta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, analisar os
itens abaixo:
I - Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
II - O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às
cominações desta Lei até o limite do valor da herança.
III - Não comete ato de improbidade administrativa quem
perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou aplicação de verba pública.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

38) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, relativo ao
Procedimento Administrativo e ao Processo Judicial,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Em nenhuma hipótese será permitida a decretação do
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.
(---) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
(---) A comissão processante dará conhecimento ao
Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de
Contas da existência de procedimento administrativo
para apurar a prática de ato de improbidade.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - C - C.

40) De acordo com a Lei nº 8.666/93, para a contratação
de obras e serviços de engenharia, cujo valor seja de até
R$ 150.000,00, observar-se-á a seguinte modalidade de
licitação:
a) Concurso.
b) Pregão.
c) Concorrência.
d) Tomada de preços.
e) Convite.

41) Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, acerca da
fase externa do Pregão, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) O prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será
inferior a oito dias úteis.
(---) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
(---) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
a) C - C - E.
b) E - E - E.
c) C - E - E.
d) C - C - C.
e) E - C - C.

42) De acordo com a Lei nº 12.527/11, o acesso à
informação:
I - Não compreende o direito de obter informações
relativas à política, organização e serviços dos órgãos e
entidades do Poder Público.
II - Compreende o direito de obter informação relativa à
implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades
públicas, bem como metas e indicadores propostos.
III - Compreende o direito de obter informação primária,
íntegra, autêntica e atualizada dos órgãos e entidades
do Poder Público.
Está(ão) CORRETO(S):

39) Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
A critério da autoridade competente, em cada caso, e
desde que prevista no ____________, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços
e compras.

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

a) instrumento convocatório
b) cartão-convite
c) leilão
d) seguro-garantia
e) certame
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43) Segundo DI PIETRO, toda a atividade que a
Administração Pública executa, direta ou indiretamente,
para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico
predominantemente público, é denominada:
a) Limitações administrativas.
b) Direito positivo.
c) Serviço público.
d) Favores fiscais.
e) Intervenção.

44) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Atos de império.
(2) Atos de gestão.
(3) Atos de expediente.
(---) São praticados pela Administração na qualidade de
gestora de seus bens e serviços, sem exercício de
supremacia sobre os particulares.
(---) São aqueles que a Administração impõe
coercitivamente aos administrados, criando para eles
obrigações ou restrições, de forma unilateral e
independentemente de sua anuência.
(---) São atos internos da Administração Púbica,
relacionados às rotinas de andamento dos variados
serviços executados por seus órgãos e entidades
administrativas.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.
e) 1 - 3 - 2.

45) Em consonância com ALEXANDRINO e PAULO,
acerca da rescisão dos contratos administrativos, analisar
a sentença abaixo:
A rescisão unilateral pela Administração Pública será
cabível, ainda que o inadimplemento contratual seja da
própria Administração (1ª parte). Não se admite rescisão
judicial, uma vez que o Poder Judiciário está impedido de
apreciar questões envolvendo contratos administrativos
(2ª parte). As hipóteses de rescisão amigável em
decorrência de culpa da Administração não são cláusulas
exorbitantes, uma vez que não traduzem prerrogativa da
Administração Pública (3ª parte).

46) Em conformidade com Aguiar e Gonçalves, analisar
os itens abaixo:
I - A promulgação e a publicação não constituem fases do
processo legislativo propriamente dito, porque a lei já
se encontra acabada e esses atos cuidam de sua
eficácia e executoriedade.
II - As leis complementares serão aprovadas por maioria
absoluta, enquanto as leis ordinárias podem ser
aprovadas por maioria simples.
III - As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que
deverá solicitar a delegação à Câmara de Vereadores,
não podendo ser objeto de delegação os atos de
competência exclusiva da Câmara, a matéria reservada
à lei complementar pela Lei Orgânica do Município,
nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias e orçamentos.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

47) Conforme o Manual de Redação da Presidência da
República, quanto à redação oficial, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual
o Poder Público redige atos normativos e
comunicações.
b) Para este Manual, interessa tratar a redação oficial do
ponto de vista dos Poderes Executivo e Legislativo.
c) A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
d) Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios
fundamentais de toda Administração Pública, claro está
que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e
comunicações oficiais.
e) As comunicações oficiais devem sempre permitir uma
única interpretação e ser estritamente impessoais e
uniformes, o que exige o uso de certo nível de
linguagem.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Correta somente em sua 3ª parte.
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48) Considerando-se a formalidade e a padronização das
comunicações oficiais, de acordo com o Manual de
Redação da Presidência da República, analisar a
sentença abaixo:
As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto
é, obedecer a certas regras de forma: além das exigências
de impessoalidade e do uso do padrão culto de
linguagem, é imperativo, ainda, certa formalidade de
tratamento (1ª parte). Não se trata somente da eterna
dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele
pronome de tratamento para uma autoridade de certo
nível; mais do que isso, a formalidade diz respeito à
polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto
do qual cuida a comunicação (2ª parte). A clareza
datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto
definitivo e a correta diagramação do texto são
indispensáveis para a padronização (3ª parte).

50) Considerando-se KASPARY, quanto às expressões e
vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações
administrativas oficias e seu significado, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Ad hoc.
(2) Ex officio.
(3) Lato sensu.
(---) Por dever do cargo, oficialmente, por lei.
(---) Em sentido amplo, em sentido geral.
(---) A isto, para isto, para o caso, eventualmente.
a) 1 - 2 - 3.
b) 2 - 1 - 3.
c) 3 - 2 - 1.
d) 1 - 3 - 2.
e) 2 - 3 - 1.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
d) Correta somente em sua 1ª parte.
e) Totalmente incorreta.

49) Em relação à concordância com os pronomes de
tratamento, segundo o Manual de Redação da
Presidência da República, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os pronomes de tratamento, embora se refiram à
segunda pessoa gramatical (à pessoa com quem se
fala, ou a quem se dirige a comunicação), levam a
concordância para a terceira pessoa. É que o verbo
concorda com o substantivo que integra a locução
como seu núcleo sintático: “Vossa Senhoria nomeará
o substituto”; “Vossa Excelência conhece o assunto”.
(---) Os pronomes possessivos referidos a pronomes de
tratamento são sempre os da segunda pessoa: “Vossa
Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa ...
vosso...”).
(---) Quanto aos adjetivos referidos aos pronomes de
tratamento, o gênero gramatical deve coincidir com o
sexo da pessoa a que se refere, e não com o
substantivo que compõe a locução. Assim, se o
interlocutor for homem, o correto é “Vossa Excelência
está atarefado”, “Vossa Senhoria deve estar
satisfeito”; se for mulher, “Vossa Excelência está
atarefada”, “Vossa Senhoria deve estar satisfeita”.
a) C - C - E.
b) E - C - E.
c) C - C - C.
d) C - E - C.
e) E - E - E.
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